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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek ecnebi memle
ketlerde bulunan memurin ve müstahdemin muhassa-
satlarma, Manisada inşa edilecek hastane levazımının 
gümrük resminden ve Samsuna gelen Gazi Hazretlerinin 
heykellerinin gümrük ve muamele vergisinden istisnası
na mütedair kanunların ikinci müzakereleri icra ve ka
bul edildi. 

Teklifler 
1 — Yozgat mebusu Süleyman sırrı Beyin ,köy kanu

nunun 13, 36 ve 44 üncü maddelerine bazı fıkralar ilâ
vesine dair kanun teklifi (Maarif ve Dahiliye encümen
lerine ) 

Tezkereler 
2 — Şarkî Karahisar mebusu merhum Ali Süruri Be

yin yetim kalan çocuklarının meccani tahsiline mütedair 
Umumî heyet kararının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
3 — 1931 senesi bütçe kanununun 15 inci maddesi

nin tefsiri hakkında 3/104 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

4 — Devlet memurları maaşatinın tevhit ve teadülü 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
Maliye vekili Mustafa Abdti lhal ik B. (Çankı

r ı ) — Bu g ü n k ü ruznamede iki vekâlet teşkili hak
kında iki lâyiha i kanuniye vardır . Bir defa mü
zakereye tâbi olan maddeler kabul edi ldikten sonra 
müzakere edilebileceklerdir. Müsaade buyurulur -
sa bunlar tercihan ve müstaceliyetle müzakere 
edilsin (Peki senleri). 

Reis — Efendim, bu günkü ruznamemizde dör t 
lâyihai kanuniye vardı r . Bunla r bu gün tevzi e-
dilmiştir . Bu gün için müstacelen müzakereleri 
teklif ediliyor. Müstacelen müzakereler ini kabul 
edenler . . . E tmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1873 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası da
hi müzakere edilerek iki maddesi encümene tevdi ve di
ğer maddeleri kabul olunduktan sonra sah günü topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

. Kefet Ziya Gevher II. Küstü 

hakkındaki kanuna müzeyyel ve Gümrükler umum mü
dürlüğü 1931 senesi bütçesine fevkalâde tahsisat konul
masına dair 1/217 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (Ruznameye) 

5 — Devlet memurları maaşatinın tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna müzeyyel ve İktisat vekâleti 1931 
senesi bütçesine fevkalâde tahsisat konulmasına dair 
1/2İ8 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) 

6 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkili hakkında 
1/215 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

7 — Ziraat vekâleti teşkili hakkında 1/216 numaralı 
kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

Efendim, iki evvelki lâyiha bütçe mahiyetin
dedir ki diğer lâyihalar ç ık t ık tan sonra müza
kere edilmek lâzımgelir. Onun için iki defa müza
kereye tâbi olan lâyihalar meyanmda gümrük 
ve inhisarlar vekâleti le ziraat vekâleti teşkiline 
ait iki lâyihai kanuniye vardır . Bunlar ın diğerle
rine terc ihan müzakeresi teklif ediliyor. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim, bunlar ın müstacelen müzakeresi za
rur idir . Gümrük ve inhisar lar vekâleti teşkiline 
ait lâyihai kanuniye ile ziraat vekâleti teşkiline 
ait lâyihanın müstacelen müzakerelerini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R I N C İ C E L S E 
Açılma saat i : 14, 5 

Reis — Kel et Bey 

Kât ip ler — Ziya Gevher B. ( ( J A N A K K A L E ) , Haydar Küstü B. ( D E N İ Z L İ ) 
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3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkili hak
kında 1/215 numaralı kanun lâyihası ve iktisat, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Efendim, şimdi gümrük ve inhisarlar 
vekâleti teşkiline ait lâyihai kanuniyenin müza
keresine başlıyoruz : Heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? 

S i m B. (Kocaeli) — Heyeti vekileye iki un
surun daha ilâvesini istihdaf eder surette Hü
kümetin Heyeti celilenize gelmiş olan kanun lâ
yihasını tetkik ettiğim zaman esbabı mucibesinde 
aynen şu ibareyi okuyorum: « İktisadî muamelât 
ve mesailin kesbettiği cihanşümul ehemmiyet hase-
bile bu şubedeki mesai pek ziyade tevessü etmiş; 
iktisadî ve fennî mesaiyi istilzam eden... » 

Hükümetin bu cümlede cemine muktedir oldu
ğu çok şümullü hakayik İktisat vekâletinden bü
tün efradı milletin ne gibi hizmetler beklediğini 
gösterdiği için cidden pek ziyade nazarı dikkati 
celbetmektedir. Onun için bu fıkra üzerinde bi
raz tevakkuf edeceğim. Bu lâyihanın Heyeti ee-
lilenizde kabulünü temin için Hükümetin bazı 
esbabı mucibe dermeyanına mecbur oluşu bize de 
bu mevzu üzerinde varit olan mütalealarımızı söyle
mek hakkım bahşettiğinden... (Başka lâyiha müza
kere ediliyor sesleri). Peki ona dair söylerim. 
Ziraat vekâletinin teşkiline sebep olarak İkti
sat. vekâletinin çok meşgul olacağı bir çok mev
zular olduğu sebep gösteriliyor (Gümrük vekâleti 
müzakere ediliyor sesleri). 

Reis — Sırrı Bey! devam buyurun. 
Sırn B. (Devamla) — Müsaade etmediniz. Mu

kaddeme yapmadan neticeyi nasıl söylerim. 
Reis — Devam buyurun efendim. 
Sırn B. ( Devamla ) — Gümrük ve varidat 

vekâletinin ihdasını icap ettiren esbabı izah etmek-
liğim lâzım. Bu esbapta şimdi söyliyeceğim söz
ler dahilinde idi, onun için müsaadenizle bildiğim 
tarzda söyliyeyim. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Peki efen
dim, Reis müsaade ettikten sonra biz dinleriz. 

Sırn B. ( Devamla ) — Ayrıca bir varidat ve
kâletinin ihdasmdaki sebep hakikaten çok varittir. 
Bu gösteriyor ki hakikî varidatın bütçede haki
katen hakikî rakamları ifade edecek esbabı daha 
evvelden düşünmek esbabını ihzardır. Bundaki e-
hemmiyet çok ayandır. Bütçe yekûnunun eksik 
veya fazla olması bir Devletin gerek haricî ve ge
rekse dahilî itibarı malisine temas etmez. O büt
çedir ki, Hükümetin itibarı malisini tezyit eder, 
artırır ve ancak hakikî rakamları ihtiva eder. Va
ridat menbalannm daha vaktinde eyi tetkik edi
lerek Hükümete verebileceği miktarları orada tes-
bit etmek ve sonra da sene ortasında bütçe açığı-

fl 1 42 numaralı matbua 
buttur. 

zaptın sonuna mer

im meydan vermemek ve hasılatı da yerli yerinde 
sarfederek münakalâta vesile vermemek ve yerin-
de sarf etmek. Bu evsafta tertip edilen bir bütçe ha
kikaten kıymeti maliyeyi haiz bir bütçe olur. 

Eğer bu mülâhaza ile tertip olunmıyan bir büt
çe meselâ, 200 milyonu gösterirse ve bu da hakikî 
değilse bu, hiç bir vakit Devletin kıymeti maliye
sine miyar addedilmez, bunun için, hakikî miktar
larla nereye sarf edileceğini katî surette göstere
cek olan bir bütçe gerek hariçte ve gerekse dahil
de büyük bir kıymeti maliyeyi haizdir. Onun için 
bütçe miktarının az veya çok olmasından ziyade 
çok dikkatli düşünülmek lâzımdır ki o büt
çenin varidat eksikleri hakikî manaları ifade et
sin. Onun için bu gayeyi istihdaf ederek 
Hükümetin ittihaz ettiği şu tedbiri kendi 
namıma şayanı tebrik görürüm. 9 kişilik bir he
yetle bu milletin mukadderatının yükünü omuz
larına almak, hakikaten büyük fedakârlıktır. Muh
tasar bir Hükümet denemez. Vezaifi bu kadar ço
ğalmış olan bir Hükümetin böyle dokuz kişi ile 
Devlet hizmetlerini idare etmesindeki ağırlık, ha
kikaten tahammül edilir bir şey değildi. 

Reşit B. (Malatya) — Millet vekilleri de idare 
ediyor (Handeler). 

Sırn B. (Devamla) — Onun için Heyeti vekile
ye daha iki mütehassıs arkadaşın alınmasında 
gösterilen noktai nazar çok yerine masruf ve şa
yanı şükrandır. Ancak şu noktada nazarı dikkate 
alınacak ufak bir cihet vardı. Heyeti vekileye daha 
iki zatin getirilmesi vücubu kabul edildikten sonra 
acaba bunu hususî şekillerle mi meydana getirmek 
lâzım, yoksa başka bir suretle ayni maksadı temin 
etmek kabil değil mi? 

Arkadaşlar, malûmdur ki; Hükümetler fev
kalâde zamanlarda* olduğu gibi bazan da, büro 
hayatına alışmamış, fakat fikrinden, malûmatın
dan, Hükûmetçiliğinden istifade imkânı olan kıy
metli uzuvlarını (Minister san portföy) diyebile
ceğimiz zevatı, Hükümet işlerine almakla da mak
satlarını temin edebilirler. Bu usul vardır. Hem 
masrafı da istilzam etmiyen bir tedbirdir. Ayni za
manda gözetilen hedefi temin etmek kabil olurdu. 
Onun için Heyeti vekileyi daha ziyade takviye 
lüzumu hissedildiği zaman, bu fikir nazarı dikka
te alınmış olsaydı, zannederim, bütçeden de faz
la fedakârlık yapmıya lüzum kalmaksızın maksat 
temin edilirdi. Fakat gerek benim söylediğim 
tedbir, gerek Hükümetin tedbiri ayni gayeye vu
sul için ittihaz edilmiş nazariyeler olduğundan 
ufak bir fark ile yekdiğerine tetabuk etmekte ol
duğu için benim nazariyeme muvafık değildir 
diye Hükümetin göstermiş olduğu esbabı mucibe-
yi ret ile karşılamak emelinde değilim. Bunu ay
nen kendi nazariyem olarak almaktayım (Bravo 
sesleri). Bu noktai nazardan bir takrir vereceğim. 

İktisat vekâleti hakkında buyurdunuz ki henüz 
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söz söylemek sırası gelmemiştir. Onun iyin ona 
ait sözlerimi İktisat vekâleti mevzııbahs olduğu 
zamana tehir ile şimdi takririmi takdim ediyo
rum. Muhterem Artvin mebusu Bey elbette bu 
takririmi reddedemezler. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — İk
tisat vekili arkadaşımız burada olmadığından ken
dilerine terettüp eden cevabı bendeniz deruhte 
ediyorum. Evvelâ Sırrı Beyefendi Hükümetimizin, 
fırkamızın bu prensibini de kabul ettiğinden dola
yı çok doğru bir yola girmiş oluyor. Prensipler 
bir olunca tatbikat eihetindeki usulün de bir ol
ması lâzım gelirdi. Fakat Sırrı Beyefendi yanlış 
veyahut hatırlarında nakıs kalmış bir malûmata 
istinat ederek bu prensibi tatbik etmek istediler. 
Onun için usulümüzde bir muhalefet görülüyor. 
Evvelâ (Minister san portföy) Heyeti vekileye me
mur denilen aza, hakikaten dedikleri gibi bir kabineyi 
takviye için ve muhtelif fırkalardan alı
nır. Biz bu iki vekâleti Heyeti vekileyi takviye 
için yapmadık Heyeti vekile çok yakın zamanda 
Heyeti celilenizin azim ve büyük ekseriyetile iti
mat ve takviyesine mazhar olmuştur. Binaen
aleyh takviyeye ihtiyacı yoktur. Bu iş doğrudan 
doğruya maddî ve kendilerinin takdir ettikleri 
bir ihtiyaç için yapılmıştır. Bir ihtiyaç için ya
pılınca elbette ki o vekâletin başına gelecek za
tın münhasıran o işlerle meşgul olmasını düşün
mek icap eder. (Minister san portföyden) Sırrı 
Beyefendinin beklediği faide de mutasavver de
ğildir. Çünkü Minister san portföy kendi işi için 
bir teşkilâta muhtaçtır. O teşkilâtla bu vekâleti 
işgal edecek zat ayni işi deruhte edecektir. Çün
kü gerek maliyeden ayrılan varidat kısmının, 
gerek iktisattan ayrılan ziraat kısmının teşkilâtı 
dahiliyeleri tamamik bakidir. Yani Sırrı Beye
fendinin noktai nazarları kabul edilecek- olursa 
sırf bir kelimeden ibaret kalacaktır. Onun için 
ricam; doğrudan doğruya Hükümetinizin getirdi
ği kanım lâyihasının kabulüdür. 

-Reis — Başka söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri). 

Bir takrir vardır, okunacak. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
İktisat vekâletini ikiye ayırarak bir de ziraat 

vekâleti ihdasına, kezalik Maliye vekâletini de 
ikiye taksim ile ayrıca bir varidat vekâleti vü-
cude getirilmesine dair Hükümetin verdiği lâyi
hanın kabulünü teklif ederim. 

Kocaeli 
Sırrı 

Reis — Efendim, bir defa birinci fıkranın bu 
lâyiha ile alâkası yoktur. İkinci fıkra da hiç mev
zııbahs değildir. Binaenaleyh takririn reye vazı-
nı tehir ediyorum. Diğer lâyihanın müzakeresin
de reye arzediyorum. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkiline dair 
kanun 

MADDE 1 — (iümrük ve Devlet inhisarları iş
leri ile (Posta, telgraf ve telefon hariç) meşgul 
olmak üzere (iümrük ve inhisarlar vekâleti teşkil 
edilmiştir. 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil-
leri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul . . . eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Ziraat vekâleti teşkili hakkında 1/216 nu
maralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları fi 1 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri). 

(Kocaeli mebusu Sırrı Beyin takriri tekrar o-
kundu). 

Reis — Efendim, ikinci fıkra mevzııbahs değil
dir. Hükümetin böyle bir teklifi de yoktur. Bi
rinci fıkra da zaten lâyihanın esasına taallûk eder. 

Remzi B. (Sivas) — Efendim, Hükümetten gelen 
bu teklif üzerine bir şey söylemek istiyorum ; 

Muhterem arkadaşlar, ziraat işleri İktisat ve
kâletinden tefrik edilerek bir ziraat vekâleti teş
kili hakkındaki bu lâyihanın altında fikrimi arzet-
miştim. Bendeniz bu Ziraat vekâleti teşkil edil
dikten sonra ziraat işleri İktisat vekâletinden tef
rik edilerek geride kalan diğer işlerle iştigal ede
cek vekâlete (İktisat vekâleti unvanının verilmesi
ni münasip görmiyorum. (îerçi esas itibarile şe
kil noktasından haizi ehemmiyet bir şey 
değildir. İktisat vekâleti yerine ticaret, 
sanatler ve madenler vekâleti denilme -
sini muvafık görüyorum. (Gürültüler ) . Müsaade 
buyurursanız sebebini arzedeyim. Malûmu âli-
nizdir ki ziraat memleketimizde millî iktisadin en 
mühim bir şubesidir. Şu halde ziraat işleri, ikti
sat işleri değilmiş gibi bir his tevlit edeceğinden 
kalan kısım iktisadî işlere dahi İktisat vekâleti de
mek doğru değildir. Ayrılan ticaret ve sanatlerdir. 
Bunun için bir teklif arzediyorum kabul edip et
memek Heyeti Celi!enin takdirine vabestedir. 

S i m B. (Kocaeli ) — Takririm Hükümetin tek
lifini istilzam ederek yazılmıştır. Madem ki Hü
kümet bunu teklif ediyor, maksadım hasıl olmuş 
demektir. Teklifimi geri alıyorum. 

tur. 
[1] 43 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-
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ismail Hakkı B. ( Bolu ) — Efendim, iktisat 
vekâleti; orman, ziraat, baytar, ticaret, maadin, sa
nayi, seyrisefain, şirketler, borsalar, ticaret odala
rı, sanayi ve maadin bankasından müteşekkil on 
bir şubeden ibarettir. Binaenaleyh maddede yalnız 
ziraat işlerinin ayrıldığını söyliyorlar. Bendeniz de 
şöyle diyorum: orman, maadin, ve ziraat bu üçü bir
leşerek Ziraat vekâleti ve mütebakilerinin de Millî 
iktsat vekâleti namile teşkil edilmesi hakkında bir 
takrir veriyorum, Kabulünü rica ederim. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Bu kanun İsmail Hakkı Beyefendinin endişelerini 
tamamile tatmin eder. Çünkü evvelki kanunda bu 
şubeler yazılmıştır. Bunlar ilga edilen kanunda 
mevcuttur ve bu kanunda ona matuftur. 

Şükrü B. (Bolu) — ilga edilen kanunun hük
mü olur mu? 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
O kanuna atfedilince girmez olur mu? 

Şükrü B. ( Bolu) — Müsaade buyurunuz, su
alim vardır. Su işleri ziraatle çok alâkadardır. 
Bu Ziraat vekâletinin salâhiyeti altına verilse daha 
münasip olmaz mı? 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Efendim, böyle bir tasavvur vardır. Fakat 
evvelemirde ziraatı ayırıp kendine has olan va
zifeleri verelim, ondan sonra da her dairenin 
vazifesini ihtisası dahilinde kendisine veririz ve 
böyle bir tasavvur mevcuttur. 

Şükrü B. ( Bolu ) — Efendim, İsmail Hakkı B. 
biraderimizin beyan ettikleri gibi on bir vazife 
ile meşgul olan bu vekâlete yalnız iktisat vekâ
leti deniyor. Mademki eski kanun lağvedilmiştir 
şimdi bunun burada göreceği işlerin tasrih edil
mesinde ne mahzur vardır? 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla ) — 
Eğer bir menfaati kanuniye' varsa tasrih edile
bilir. Karar Heyeti Oelilenindir. 

Bütçe £. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya) — 
P^fendim, teşkil edilecek vekâletlerin iştigal sa
hasında bulunan işleri gösteren ayrıca kanun
lar da mevcuttur. Ezcümle ruznanıede teadül ka
nunu vardırki şimdi manzum âliniz olacaktır. 
Sonra her vekâletin kendi hususî teşkilât ka
nunları olacaktır ki bunlar kendi iştigal sahaları 
dahilinde bulunan işleri tesbit eder. Yoksa ya
rın her hangi bir işin, her hangi bir vekâlete 
raptedilmesi icap ederse ayrıca bir kanun çıkar
mak lâzımgelecektir. Onun için bu yola gitmek 
doğru değildir. Bunu kendi hususî teşkilât ka
nunlarına bırakalım, zira bunları hususî teşkilât 
kanunları ile yapmak imkânı vardır. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. (Sinop ) — Reis 
Beyefendi, zaten Hükümetin teklifinde ( 16 kânu
nusani 1928 tarih ve 1 200 numaralı kanunla ikti
sat vekâletine bağlanmış olan ziraat işleri ikti
sat vekâletinden ayrılarak Ziraat vekâleti na
mile bir vekâlet teşkil edilmiştir) denilmektedir. 

Bu kanunda ise hangi işlerin iktisat vekâle

tine yani o zamanki Ticaret vekâletine bağlanmış 
olduğu bellidir. 

Bütçe encümeninin yaptığı tadil de encümen 
mazbata muharriri Beyefendinin verdiği izahat
tan anlaşılıyor. Binaenaleyh vuzuhsuzluk yok
tur. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gümü-
şane ) — Bir kelime ilâve edeyim: 

Şimdi gene müzakeresini kabul ettiğimiz ba
rem cetvelinin tadiline ait iki lâyiha var. 
Bunlar elimizdedir. Ziraat, orman, baytar işleri
nin Ziraat vekâletine ,diğerlerinin de iktisat ve
kâletine ait olduğunu gösteriyor. 

Reis — ismail Hakkı B. teklifinizde ısrar edi
yor musunuz? 

ismail Hakkı B. ( Bolu) — Evet efendim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
iktisat vekâleti unvanının Ticaret, sanatlar ve 

madenler vekâleti unvanına kalbini teklif ederim. 
Sivas 

M. Remzi 

YÜKSEK REİSLİĞE 
İktisat vekâleti: orman, ziraat, baytar, ticaret, 

maden, sanayi, seyrisefain, şirketler, borsalar, ticaret 
odaları, sanayi ve maadin bankası gibi 11 şubeden i-
barettir. Bu şubelerden hangisi ziraat ve hangisi ik
tisat* vekâletinde bırakılacağına dair kanunda sara
hat yoktur. Binaenaleyh yukarda yazdığım şube
lerden orman, baytar, maden şubeleri ziraat şube
si le birlikte ziraat, mütebaki şubeler de millî 
iktisat vekâleti namile iki vekâlete ayrılması ibare
sinin ilâvesini teklif ve arzeylerim efendim. 

Bolu 
İsmail Hakkı 

Reis — Bu takrirleri birer, birer reye arzedc-
ceğim. 

( Sivas mebusu Remzi Beyin takriri tekrar 
okundu ) 

Reis — Nazarı dikkate alanlar . . . Âlmıyan-
l a r . . . Alınmamıştır. 

' (Bolu mebusu ismail Hakkı Beyin takriri 
tekrar okundu) 

Reis — Nazarı dikkate alanlar . . . Almıyan-
l a r . . . Alınmamıştır. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
y eni er . . . Kabul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti teşkiline dair kanun 
MADDE 1 — Ziraat işleri iktisat vekâletin

den ayrılarak bu işlerle meşgul olmak üzere Zira
at vekâleti namile yeniden bir vekâlet teşkil olun
muştur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — 1 6 kânunusani 1928 tarih ve 
1200 numaralı kanun mülgadır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 

İcra Vekilleri Heyeti memurudur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 

(Üçüncü madde okunmadı sesleri). 
ismail Kemal B. (Çorum) — Kanunun tarihi 

meriyetine müteallik maddesi okunmadı. 
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini tekrar reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul e-
dilmiştir. 

3 —Devlet memurları maaşatının tevhit ve te
adülü hakkındaki kanuna müzeyyel ve Gümrükler 
umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesine fevkalâde 
tahsisat konulmasına dair 1/217 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe encihneni mazbatası JlJ 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . .Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanuna müzeyyel ve 
gümrükler bütçesine tahsisatı fevkalâde ilâve

sine dair kanun 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ye teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nuna merbut ( 2 ) numaralı cetvelin gümrükler 
kısmına işbu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde 
derece, adet, unvan ve miktarı maaşları yazılı teş
kilât ilâve olunmuştur. Bunların maaşları 261 in
ci fasla mevzu tahsisat tasarrufatından tesviye 
olunur. 

,1) NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi 
Maaş 

Adet Lira 

2 Müsteşar 1 125 
7 Hususî kalem müdürü 1 55 

12 Kâtip (şifre memuru) 1 25 
Reis — Maddeyi merbutu cetvelle beraber re

yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 •— Gümrükler umum müdürlüğü 
1931 bütçesinde merbut (2) numaralı cetvelde 
yazılı yeniden açılacak fasıllara 9 350 lira tahsi
sat ilâve olunmuştur. 

F. 
260 

Reis — 
edilmiştir. 
Fasıl M. 
289 

Lira 
Vekil tahsisatı 2 000 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

Lira 

fil 44 numaralı matbua zaptın sonuna mer- [1] 45 numaralı matbua zabtın sonuna öner 
buttur. I buttur. 

Muhassasatm nevi 
Vekâlet otomobil masrafı 

1 Mubayaa 6 000 
2 Tamir 100 
3 İşletme 1 250 

Fasıl yekûnu 7 350 
Reis — 289 uncu faslı kabul edenler . . . Etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler. . 

Kabul edilmiştir. 

MADDE.3 — İnhisarlar bütçeleri maaş ve 
ücret tertiplerinden gösterilecek tasarrufat kar
şılık ittihaz olunmak üzere kadroları İcra Vekil
leri Heyetince tasdik olunacak teşkilâtın 1931 malî 
senesi zarfında tatbikine mezuniyet verilmşitir. 

Bu bütçelerin masraf tertiplerinden bedeli icar 
ve harcırah tertiplerine otuz bin liraya kadar mü
nakale icrasına İcra Vekilleri Heyeti karar vere
bilir. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeni M. M. Kemal Zaim B. ( Kon
ya ) — Kanunun serlevhasında ( tahsisatı fevkal
âde ) ibaresi vardır. ( Fevkalâde ) kelimesi kal
karak yalnız (tehsisat ilâvesine dair ) olacaktır. 

Reis — Efendim, kanun unvanından ( Fev
kalâde ) kelimesinin kaldırılmasına dair bir ta
dil teklifi vardır. O suretle tashih ediyoruz. 

Kanunun Heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arzediyorum. 

4 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve te
adülü hakkındaki kanuna müzeyyel ve İktisat 
vekâleti 1931 senesi bütçesine fevkalâde tahsisat 
konulmasına dair 1/218 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni bazbatası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti
yen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler. . . kabul edilmiştir. 
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Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanuna müzeyyel ve 

tktısat vekâleti bütçesine tahsisat ilâvesine dair 
kanun 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nuna merbut ( 2 ) numaralı cetvel ile 1931 senesi 
(D) cetvelinin iktisat vekâleti unvanı altındaki 
kısmına işbu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde 
derece, adet, unvan ve miktarı maaş ve ücretleri 
yazılı teşkilât ilâve olunmuştur, ilâve edilen bu 
teşkilâtın maaş ve ücretleri 622 ve 623 üncü fa
sıllara mevzu tahsisat tasar ruf atından tesviye olu
nur. 

;i) NUMARALİ CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi Adet 
Ziraat vekâleti hususî kalem 

7 Müdür 
12 Kâtip (şifre memuru) 1 

Hukuk müşavirliği 
5 Hukuk müşaviri 1 

12 Tetkik memuru 1 
15 Kâtip 1 

Zat işleri müdürlüğü 
7 Müdür 1 

1931 senesinin (D) cetveline ilâve 

Müşavir avukat 
Hademe 

iktisat vekâleti 

Derece 
7 Neşriyat ve istatistik müdürü 

10 Neşriyat ve istatistik mümeyyizi 
15 Neşriyat ve istatistik kâtibi 
12 Levazım memuru 

Maaş 
Lira 

55 
25 

80 
25 
17,5 

55 

Ücret 
Lira 
175 

30 

Maaş 
Lira 
55 
35 
17,5 
25 

1931 senesi bütçesiniyı (D) cetveline ilâve 
Ücret 
Lira 

Daktilo 2 60 
Hademe 2 30 

Reis — Söz istiyen var mı efendim! ( Yoktur 
sesleri). 

Maddeyi merbutu cetvel ile kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — tktısat vekâletinin 1931 senesi 
bütçesi bakiyei muhassasatı icra Vekilleri Heyeti 
kararile iki vekâletçe istimal edilmek üzere tefrik 
edilir. Ancak malî sene nihayetine kadar bu iki 
vekâletçe istimal edilecek tahsisat kayitleri bir-

; likte cereyan eder. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna merbut (2) 
numaralı cetvelde İktisat vekâleti unvanı altında
ki kadrolar İcra Vekilleri Heyeti kararile iki ve
kâlete tefrik ve bunun bir cetveli Büyük Millet 
Meclisine takdim olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 1931 senesi iktisat vekâleti büt
çesinin işbu kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde 
yazılı fasıl ve maddelerine 9 350 lira tahsisat ilâve 
olunmuştur. 

(2) NUMARALI CETVEL 
F. M. Muhassasatın nevi Lira 

621 Vekil tahsisatı 2 000 
Reis — Bu faslı kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 
F. M. Lira 

632 Vekâlet otomobili masrafı 
1 Mubayaa 6 000 
2 Tamir 100 
3 işletme 1 250 

Fasıl yekûnu 7 350 
Tahsin B. ( Aydın ) — Efendim, bu 6 000 

lira otomobil mubayaa masrafı mıdır? Ev-
vellki vekillere dört bin liralık otomobil 
alınmıştı, iktisat senesinde bulunduğumuz için 
mi bu 6 000 lira oluyor? (Handeler ) 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan
kırı ) — Eskiden büyük otomobiller alınırdı. 
Şimdi o otomobiller 14 000 liradır, onlar kalk
mıştır. Şimdi piyasada bulunan iki kişilik oto
mobiller 6 000 liraya mubayaa edilebilir. Güm
rük kanunu çıkalıdan beri otomobillerin fiatı 
da artmıştır. Büyük otomobilleri vekiller artık 
almıyorlar. Esasen kanunda da iki kişilik ola
cağı tasrih edilmiştir. 

Reis — Efendim, bu faslı kabul edenler. . . Et-
miyenler... kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi Kabul edenler. . . Etnıiyen-
ler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler. . . Etmiyen-
ler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

Reis —Evvelki lâyihaya rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir efendim. 
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o — ;̂2 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı 

kanuna müzeyyel 1/187 numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye ve İktisat encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Efendim, encümenden gelen maddeler 
okunacaktır. 

MADDE 1 — Memleket dahil ve haricinde 
toptan fiatın tereffüüııü icap ettirecek bir sebep 
yokken 1873 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
verdiği salâhiyete binaen Hükümetçe ittihaz 
edilen tedabiri istismar sureti 1 e eşyanın cari 
toptan ve perakende fıatlarına zam yapanlar veya 
muameleleri ile eşya fiatının yükselmesine se
bep olanlar bir aydan bir seneye kadar hapis 
ve on bin liraya kadar ağır para cezasile ceza
landırılırlar. 

Şukadar ki para cezası yapılan zamdan te
min edilen kârın beş mislinden aşağı olamaz. 

Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhat-
tin B. (Kocaeli) — Edilen kelimesi, edilecek, şek
linde tashih edilmelidir, sonra satılmağa cevaz 
vardır gibi bir mana yıkar. 

Reis —'• Eashih edilmiştir. Başka söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . i 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu suçtan dolayı gerek" halk ve 
gerek İktisat vekâletinin ticaret veya iktisat mü
dür veyahut müfettişleri tarafından şikâyet ve 
ihbar vukuunda cumhuriyet müddeiumumisi işi 
mahallin en büyük mülkiye memurunun veya tev
kil edeceği idare şubeleri âmirlerinden birinin riya
setinde belediye encümeni dainıisince belediye 
azası meyanından ve ticaret odaları tarafından ve 
azaları arasından müntehap ve muhallef birer zat
tan müteşekkil .bir heyete havale eder. Ticaret 
odaları bulunmıyan yerlerde azanın ikisi de bele-1 
d iyeden alınır. 

Bu heyet hâdisede birinci maddedeki şerait da-

[1] 35 numaralı matbaaya ilâve zabtın sonu-1 

na merbuttur. ! 

iresinde cari fiata zam yapıldığına karar verirse 
cumhuriyet müddei umumisi keyfiyeti mahkemeye 
şevke mecburdur. 

Heyet aksine karar verirse cumhuriyet müddei 
umumisi işi mahkemeye sevkedip etmemekte mu
hayyerdir. 

Heyet kararını işin tevdiinden nihayet 3 gün 
zarfında neticelendirmeğe mecburdur. Bu heye
tin icap eden yerlerde taaddüdü caizdir. Bu suça 
ait takipte ceza muhakemeleri usulü kanununun 

maddesinin 8 numaralı bendi hükmü mahfuz
dur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — l>u kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler .. . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-. 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 
Rey vermiyen var mı efendim! 
Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 
Reylerin neticesini arzediyorum: Devlet me

murları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna müzeyyel ve (Jümrükler umum müdürlü
ğü 1931 senesi bütçesine tahsisat konulmasına dair 
kanun lâyihasına (215) zat lâyihayı kabul etmek 
suret ile reye iştirak etmiştir. Binaenaleyh kanun 
(215) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadü
lü hakkındaki kanuna müzeyyel ve İktisat vekâle
ti 1931 senesi bütçesine tahsisat konulmasına da
ir kanun lâyihasına (202) zat lâyihayı kabul et
mek suretile reye iştirak etmiştir. Binaenaleyh 
kanun (202) reyle kabul edilmiştir. 

Perşembe günü saat 14 te içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15 
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Devlet memurları maaşatınııı tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna müzcyyel 
ve gümrükler l!. M. 1931 senesi hütçesine tahsisat koTiıılraasıııa dair kamına 

verilen reylerin neticesi 
[ kanun kabul edilmiştir ] 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler : 

* 

Adana \ 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Hıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şımri B. 

Münhaller : 

317 
215 
215 

0 
0 

101 
1 

/ Kabul edenler J 

tbrahim Yörük B. 
tsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Pertev Etçi B. 
V̂ asf i Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Tsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
>aktcriyolok Refik B. 

Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
lasaıı Basri B. 
tbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
?ükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. ' 
hiya B. 

Çorum 1 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. j 
tsmet B. 
Münir B. 
tfabi Rıza B. S 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. ' 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
İNafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

îstanbnd 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
jHüseyin Hüsnü B. 
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İbrahim B. 
Kemal Turhan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Havdar B. 

Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim -Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. . 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
îrfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
ilecai B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Memet Haeıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hıılki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karalıisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

[Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 

Afyon Karalıisar 
Ruşen Eşref B. 

Antalya 
Esat B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
( R. C. ) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 

Muzaffer B. 
Bilecik 

İbrahim B. 
Bolu 

Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref (V. 

Bursa 
Asaf B. 

Emin Fikri B. 
Çanakkale 

Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (1. A.) 
Yusuf B. 

144 
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Diyarbekir 

Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Mcınduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
T)r. Hakkı Şinasi Pş. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Etem B. 

llayrııllah B. 
Salah Cimcoz B. 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Osmanzade Hâmdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Memet Nah it B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
İsmet Pş. ( Bş. V. ) 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
M ita t B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Etem B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna ınüzeyyel 
ve İktisat vekaleti 1931 senesi bütçesine tahsisat konulmasına dair 

kanunun netieei arası 
f Kanun kabul edilmiştir 1 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

/c iştirak etmiyenler : 
Münhaller 

: 317 
: 202 
: 202 

0 
0 

114 
1 

/ Kabul edenler ] 

Adana 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 

Haydar B. 
izzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoslu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yasar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
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Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B: 

Artvin 
Asım B. 
Memct Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
îbralıim Yörük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bay azıt 
Bayraktaroğlıı Halit B 
Thsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
Tbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

tsmet B. 
Münir B. 
NTabi Rıza B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
>akir B. 
^eref B. 

EJâziz 
Vhmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Vbdülhak B. 
Vziz Samih B. 

Erzurum 
Vziz B. 
\Tafi Atuf B. 
NTafiz B. 

Eskişehir 
Vlioğlu Ahmet B. 
<afer B. 

Emin B. 
Gazi Antep 

Reşit B. 
>ahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Hısan Pş. 
Cazım B. 
Vlünir B. 
?evket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
jlevket B. 

İçel 
Rmin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Vhmet Hamdi B. 
Vli Rana B. 
")r. Refik B 

Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Memct Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Îbralıim B. 
Kemal Turhan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
41İB. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragîp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattiıı B. 
S i m B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 

Naim Hazini B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
tbrahim B. 
Memet B. 
Rasim B. 
Recep B. 

• Malatya 
Abdülmuttalip B. 

•Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 

•'Tabir B. 
Turgut B. 

M araş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Memct Hacıyumıs 
Zühtü B. 
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Siirt 

ttalil Hulki B. 
Sinop 

Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Vıtsuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

[Remzi B. 
Şemsettin B. 
jZiyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
ICelâl Nuri B. 
ICemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lütfi B. 
Hüsnü B. 

Nazım B. 
|Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
İDaniş B. 
Halil Nihat B, 
IRaif B. 

TJrfa 
İDr. Refet B. 
İMahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Mıinip Ö. 
Yozgat 

I Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
İRifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 

Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V. 

Bursa 
Asaf B. 
Bmin Fikri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (1. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
\sım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 

Kılıç Ali B. 
Gümüşane 

Edip Servet B. 
Hakâri 

İbrahim B. 
İstanbul 

Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Etem B. 
Hayrullah Bl 
Salâh Cimeoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kütahyı 
Hakkı B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
|Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mfrsin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. ^ 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
[Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 
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Bambun 
Aziz Hızır B. 
Efem B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksııdi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirduf) 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Hasan B. (R. V.) 
Ncbizade Hamdi B. 
Süleyman Srrrı B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Süleyman S i m B. 

Zonguldak 
Oelfıl Sahir B. 

- < • > > » • » • € - « € • < « -
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Gümrük ve îhhıâârlaf vekaleti ttşkfll-'hâ^mdfi^l^l^^tfu-
maralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encü-

v menleri mazbataları 

T . C . . . . . ' • . ' • < ' ' 
Başvekâlet 

Müdevvenat müdürlüğü 
Sayı: 6]4413 

B. M. M. Yüksek Riyasetine 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkili hakkında İcra Vekilleri Heyetinin 27-XII-1931 tarihli içtima-
nıda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Gümrük muanıelâtmm aldığı hususî ehemmiyet, inhisar işlerinin kesbettiği vüs'at kaçakçılık 
için alınan ciddî tedbirler bütün bu işlerin Maliye vekâletinin aslî hizmetlerinden ayrı olarak tedvir 
ve takibinde Devlet için daha faideli olacağından mesaisini münhasıran bu veçhelere tahsis eden 
bir vekâletin teşkili muvafık görülmüş ve maruz muamelâtın lâyık olduğu iktisadî ve inzibatî nok
talardan da bu teşekkülün Devlet için menfaatli olacağı teemmül edilmiştir. Vekâlet teşekkülü 
altında toplanan gümrük ve inhisar işi erinin tevhit ve merkeze nakli neticesinde bütçede tasarruf 
icrasına da imkân vereceği ve bu yüzden bütçeye ayrıca bir külfet tahmil edilmiyeceği aşikârdır. 
Bu maksat ve gayelerle Gümrük ve inhisarlar vekâleti unvanı altında ihdası faideli görülen teşek
küle ait tanzim kılınan kanun lâyihası leffen takdim kılınmıştır. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encüme7ii 28 - XII - 1931 
Karar No. İd 

Esas No. 1/215 

Yüksek Reisliğe 

Gümrüjc ve inhisarlar vekâleti teşkili hakkındaki kanun lâyihası ile esbabı mucibesi tetkik ve 
müzakere edildi. 

Hijkıjmptin esbabı mucibesinde de yazılı olduğu gibi gümrük muamelâtının hali hazır iktisadi
yatımız noktaı nazarından almış olduğu ehemmiyet ve Devlet inhisar işlerinin haddi zatinde haiz 
olduklar* şümul ve vüs'at ve kaçakçılık gibi varidatı Devleti rahnedar eden hadisat için alınan ted
birler bu vazifelerle uğraşacak ayrı bir vekâletin vücudunu zarurî kılmakta olduğundan bu hu-

27 - XII - 1931 
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susu^njBen *;na Bu kanun lâyihasının aynen kabulüne encümenimizce karar veril-

•di* olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Iıt&ri İii>l-şa4ii^)â>}3^z3snsainffla 3>v 
" M. Rafımı Ah Kıza *" 

Mafc^- - , — mımüd 
izzet ı asar Kasım Ferit 

Âza Âza n & t a i & d k s r n mm&m Âza ÂZa 
Edirne M araş Konya Aydın Gümüşane Ankara 
Fayık Nuri A. ilamdı Fuat Edip Servet Eşref 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. İd 

Esas No. 1/215 

Maliye encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

28 - XII - 1931 

Gümrük ve inhisar vekâleti teşkili hakkındaki kanun lâyihası Başvekâletin 27 - XII - 1931 tarih 
ve 6/4413 ımmaralı tezkeresile İktisat encümenininolbaptaki mazbatası encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maliye vekili Beyefendi hazır olduğu halde müzakere edildi. 

Hükümetin lâyihasında dermeyan olunan esbabı mucibe ve kanun lâyihası encümenimizce de mu
vafık görülerek aynen kabul edilmiş olmakla havale mucibince Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Reis M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Çorum Bayazıt İsparta Aydın Diyarbekir îzmir 

İhsan Kemal Turan Adnan Zülfi Kâmil 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 35 
Esas No. 1/215 

Yükse'k Reisliğe 

28 - XII -1931 

Gümrük ve inhisar vekâleti teşkiline dair olup tetkik edilmek üzere encümenimize havale buyu-
ııılan kanun lâyihasile iktisat ve Maliye encümenlerinin tadilât ve esbabı mucibeleri mütalea olundu. 

Gümrük ve inhisar vekâleti teşkiline saik olmak üzere Hükümetçe serdedilen esbabı mucibe 
encümenimizce de varit görülmüş ve lâyiha esas itibarile kabul olunmuştur. 

Lâyihanın birinci maddesinde " gümrük ve Devlet inhisarları işleri ile meşgul " denil
mekte bulunduğuna nazaran Devlet inhisarı altında bulunan posta, telgraf ve telefon ile para dar
bını bu umumî hükümden istisna etmek lüzumu görülmüştür. Bu maksatla lâyihanın birinci mad
desine posta, telgraf ve telefonu istisna eden bir kaydi ihtirazı konulmuştur. Para darbı işleri 
nakit muamelâtından ayrılamıyacağına nazaran Maliye vekâletine merbut kalması tabiî bulunmuş 
olduğundan bunun için ayrıca bir istisnaî kaydın ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Diğer maddeler teklif veçhile aynen kabul olunmuştur. 



BtMıirMle '̂ AâîletHM^MâHafi- kaiMtiâyihasıi Umumî heyeliy-'l^ifei^yMÂ^ii-lV 
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HÜKÜMETİN TEKLİM İ İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ ; 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti t eş- Gümrük ve, inhisarlar vekâleti leş- . 
kiline dair kanun lâyihası kiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 —• (Uinırük ve Devlet inhisarları iş- MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
leri ile meşgul olmak üzere (lümrük ve inhisarlar edilmiştir'. ' • " '• 
vekâleti teşkil edilmiştir. • ....•'•< 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

27 -XII - 1.931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 



BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN TADÎLÎ 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkiline dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük ve Devlet inhisarları işleri 
ile ( Posta, telgraf ve telefon hariç ) meşgul olmak 
üzere Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkil edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil
leri memurdur. 





Sıra NQ 43 
Ziraat Vekâleti teşkili hakkında 1/216 numaralı kanun lâyi

hası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T.C. 
Başvekâlet 27 - XII - 1931 

Müdevvcnat müdürlüğü 
Sayı: 6/4414 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ziraat vekâleti teşkili hakkında İera Vekilleri Heyetinin 27 - XII - 1931 tarihli ietimamda Yük
sek Meelise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası lef fen takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
tsmet 

Esbabı mucibe 

iktisadî muamelât ve mesailin kesbettiği cihanşümul ehemmiyet hasebile bu şubedeki mesai 
pek ziyade tevessü etmiş, iktisadî ve fennî mesaiyi istilzam eden ziraata müteallik vezaifin bu 
işlerden ayrı olarak yürüdülmesi Devlet için bir çok muhassenat ve faideleri mucip olacağından 
ziraat işlerinin İktisat vekâleti işlerinden ayrılarak Ziraat vekâleti namı altında bir vekâlet ih
dası teemmül edilmiştir. Esasen her iki şubeye ait teşkilât mevcut olduğundan bu vekâletin ye
niden ihdası bütçeye mühim bir yük olnııyaeaktır. Bu sebep ve maksatla Ziraat vekâleti teşkiline 
dair tanzim kılınan kanun lâyihası arz ve takdim kılınmıştır. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
iktisat encümeni 28 - XII - 1931 
Karar No. 1"> 
Esas No. 1/216 

Yüksek Reisliğe 
> 

Ziraat vekâleti teşkili hakkında icra Vekilleri Heyetinin 27-XII-1931 tarihli ietimamda Yük
sek Meclise arzı takarrür eden kanun lâyihasile esbabı mucibesi tetkik ve müzakere edildi. 

Esbabı mucibesinde şimdilik kaydi bulunan 1200 numaralı kanunla Ticaret ve Ziraat vekâletleri 
1928 senesinde İktisat vekâleti halinde tevhit edilmişti. Cihanşümul buhranı iktisadî dolayısile di
ğer memleketlerde olduğu fribi bizde de ticaret ve ziraat işleri bütün şuabatile beraber evvelki şekle 
kıyas kabul etmez bir tarzda ehemmiyet ve vüsat kesbetıniştir. Bundan dolayı bu vekâletin ikiye 
ayrılması lüzumunun zarurî bulunduğuna kail olan encümenimiz Hükümetin bu husustaki teklifi 
kanunisini esas itbarile kabul eylemiştir. Yalnız Hükümetin teklifinde Ziraat vekâletinin İktisat 
vekâletinden tefrikinden sonra kalacak olan diğer vekâletin ne isim alacağı hakkında "sarahat olma
dığından encümenimiz bu kısmın da evvelkisi gibi Ticaret vekâleti namı altında bulunmasını müna
sip görmüş ve ona göre serlevha ile birinci maddede tadilât yapmıştır. 
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Yeni teşkil olunacak Ziraat vekâletinin istihsal hayatımızda devamlı ve esaslı muvaffakiyetler 

temin edebilmesi için mevcut teşkilâtını takviye edecek diğer istihsal anasırı ile teçhizi lüzumunu 
encümenimiz derpiş etmiş ve bilhassa istihsalâtın en başlı ve müessir tezyit âmili olan İska ve irva 
işlerde müstahsili muhtekirlerden kurtararak kazancını artırmak, işlerine inkişaf vermek için ziraî 
kredi meselesinin, ve ziraî istihsalâtın dünya pazarlarında rekabetini temin edebilecek -bir surette 
satışına mühim bir âmil olan nakliyat tarife umurunun Ziraat vekâleti ile olan hayatî alâkasının 
nazarı dikkate alınarak Hükümetçe icap eden tedabirin ittihaz ve teşkilâtın vücude getirilmesi encü
menimizin cümlei temenniyatından bulunmuştur. 

Maliye encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

îk. .En. reisi 

M. Hafimi 
Âza 

M araş 
Nuri 

Âza 
Aydın 
Fuat 

M. M. 
Mardin 

Ali Rıza 
Âza 

Edirne 
Fayık 

Ka, 

Âza 
Ankara 

Eşref 

Âza 
Afyon 
izzet 

Aksaray 
Âza 

Yaşar 

Âza 
1 kırsa 

L'asim Ferit 
Kastamonu 

Âza 
Tahsin 

Âza 
Konya 

A. Ham di 
(Jümüşane 

Âza 
Edip Servet 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 28 - XII - 1931 
Karar No. 13 
Esas No. 1/216 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat vekâleti teşkili hakkındaki kanun lâyihası Başvekâletin 27 - XII - 1931 tarih ve 6/4414 nu
maralı tezkeresi ve İktisat encümeni mazbatası encümenimize havale edilmiş olmakla müzakere edil
di. 

İktisat vekâletinden Ziraat vekâletinin ayrılarak ayrıca bir vekâlet teşkili hakkındaki Hükümetin 
esbabı mucibesi encümenimizce dahi muvafık görülmüştür. 

İktisat encümeninin tadil ettiği birinci madde daha vazih bir şekilde ifade ve tadil edilmiştir. 
İkinci ve üçüncü maddeler aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Reis M. M. Kâtip Âza Âza Âza 

Çorum Bayazıt İsparta Aydın Diyarbekir İzmir 
İsmet İhsan, Kemal Turan Adnan Zülfü Kâmil 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 28 - XII • 1931 

M. No. 31 
Esas No. 1/216 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat vekâletinin teşkiline dair olup Başvekâletin 27 - XII - 1931 tarihli tezkeresile Yüksek Mec
lise takdim olunan ve tetkik edilmek üzere İktisat ve Maliye encümeninin tadilâtı ve esbabı mu-
cibesile beraber Yüksek makamınızca encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası müzakere 
olundu. 
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iktisat işlerinin mütemadi surette iktisap eylediği ehemmiyeti nazara alarak bu günkü iktisat 

vekâletinin mevzuu iştigalini teşkil eden işlerden ziraate müteallik olanların ayrılarak bu işleri 
mevzuu iştigali dahiline almak üzere Ziraat vekâleti namile yeniden bir vekâlet teşkil e-
dilmesi memleket için muhassenatı mucip olacağı hakkındaki Hükümet esbabı mu-
cibesi encümenimizce varit görülmüştür. Filhakika mühim bir iktisadî mevzu teş
kil eden ziraatimizi günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve cihan rekabeti kar
şısında kuvvetli bir mevki sahibi bulunacak bir vaziyete getirmek için mühim himmet
ler sarfına lüzum bulunduğu aşikâr olduğuna ve diğer taraftan millî iktisadiyatımızın diğer şu
belerini dahi daha yakından takip etmek faydalı olacağına nazaran ziraat işlerinin ayrı bir vekâ
let ile idare edilmesindeki fevait aşikârdır. 

Teklif olunan kanun lâyihasının birinci maddesi İktisat vekâletinin bu günkü ismini ipka etmek 
üzere İktisat ve Maliye encümenlerinin kabul eyledikleri şekillerden farklı olarak tadilen kabul 
olunmuştur. Çünkü encümenimiz İktisat vekâletinin faaliyet sahasını ticarete münhasır değil mil
lî sanayiimize ve hattâ millî iktisadiyatımıza dahi şamil görmektedir. 

Diğer maddeler teklif veçhile aynen kabul olunmuş ve yalnız 1200 numaralı kanun hükümlerinin 
mülga olduğuna dair lâyihaya bir madde ilâve olunmuştur. 

Bu suretle tadilen ihzar olunan lâyihayı Umumî heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Reis Reis vekili M. M. Kâtip Âza Âza 
(iümüşane İstanbul Konya Tokat Aksaray Çorum 
/ / . Fehmi Ali Rana K. Zaivı Süreyya A. Süreyya Mustafa 

Âza Âza Âza Âza 
Kayseri Kırklareli Kırklareli Sivas 

A. Hilmi M. Nahit Şevket Ziraat millî iktisadın memleketimizde en mühim 
şubesi olduğuna göre ziraat işleri İktisat vekâle
tinden tefrik edildikten sonra kalan kısmı işler ile 
iştigal edecek vekâlete (İktisat vekâleti) unvanı 
yerine ( Ticaret, sanatlar ve madenler vekâleti) 

unvanının verilmesi mütaleasmdayım. 
M. Remzi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ziraat vekâleti teşkiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 kânunusani 1928 tarih ve 1200 
numaralı kanun ile İktisat vekâletine bağlanmış 
olan ziraat işleri İktisat vekâletinden ayrılarak 
Ziraat vekâleti namile bir vekâlet teşkil edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE ;} — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

27 - XII - .1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekât 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhatik 

Mf. V. Na. V. lk. V. S. 1. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İktisat vekâletinin Ticaret ve Ziraat vekâletleri 
İt alinde ayrılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — İktisat vekâleti Ticaret ve Zi
raat vekâletleri olmak üzere iki vekâlete ayrıl
mıştır. 

MADDE 2 — fi kânunusani 1928 tarih ve 
( J200 ) numaralı kanunun hükümleri mülgadır. 

MADDE 3 — Hükümetin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MALİYE ENCÜMENİNİN TADlhî 

İktisat vekâletinin ilgasına, Ticaret ve Ziraat 
vekâletleri namlarile iki vekâlet teşkiline dair 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — iktisat vekâleti teşkili hakkın

daki 16 kânunusani 1928 tarih ve 1200 numaralı 
kanun hükmü il »a edilmiş, Ticaret ve Ziraat ve
kâletlerine ait işleri ayrı ayrı ifa etmek üzere 
Ticaret ve Ziraat vekâletleri naınile iki vekâlet 
teşkil olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmının icrasına 
İcra vekilleri heyeti memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNtN TADİ \A 

Ziraat vekâleti teşkiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ziraat işleri İktisat vekâletin
den ayrılarak bu işlerle meşgul olmak üzere 
Ziraat vekâleti namile yeniden bir vekâlet teşkil 
olunmuştur. 

MADDE 2 — 16 kânunusani 1928 tarih ve 
1200 numaralı kanun mülgadır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra vekilleri heyeti memurdur. 





Şıra No 4 4 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna müzeyyel ve Gümrükler umum müdürlüğü 1931 
senesi bütçesine fevkalâde tahsisat konulmasına dair 

4/217 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

28 - XII -1931 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Pevlet memurları nıaaşatınııı tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna müzeyyel 
ve gümrükler bütçesine tahsisatı fevkalâde ilâvvesine dair hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
28-XXJ4831 tarihinde'Yüksek Mecl ise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte takçüm olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Yeniden teşkil edilecek gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1931 malî senesi nihayetine kadar 
tahsisatı alarak hesap edilen 2 000 lira ile vekâlet otomobili mubayaa, tamir ve işletme masarifi 
olarak beş aylık 7 350 lira ki ceman 9 350 liralık tahsisatı fevkalâde ilâvesi zarureti hasıl ol
muş ve kanuna merbut iki numaralı cetvel bunun için tanzim edilmiştir. 

Bu vekâletin ihdası dolayısile kadroya bir müsteşar ile bir hususî kalem müdürü ve bir kâtip ilâvesi 
zarurî görülmüş ve merbut (1) numaralı cetvel tertip olunmuştur. İlâve edilen bu teşkilâtın 
maaşları 1931 malî senesi bütçesinin 261 inci faslına mevzu tahsisat tasarrufatmdan temin 
edilecek bu husus için bütçeye ayrıca bir zam yapılmıyacaktır. 

Yeniden ihdas olunacak vekâletin mevzu iştigaline göre merkezde vasî teşkilâtı olacağı der-
kj&rdır. Ancak bu teşkilât elyevm müteferrik mahallerde mevcut İnhisar umum müdürlükleri 
nvşrkezde toplanacağından gerek bu toplanma ve tevhit neticesinde kadrolarda tasarruf at ic
rası tabiî olduğu gibi bazı servislerin gümrüklerle tevhidi melhuz bulunduğundan muhtelif 
bütçelerde vukuu muhtemel tasarruflarla karşılanması mümkün görülmüş olduğu cihetle 
ayrıca tahsisat ilâvesine mahal bulunmamış ve ancak vekâletin teşekkülünü müteakip lüzum 
görülecek teşkilâtın icrası imkân vefırsatını verebilmek için kadroları îcra Vekilleri He
yetince tasdik olunmak ve karşılığı irae edilmek kay iti eri altında yeni vekâlete salâhiyet 
it&sı zarurî görülmüştür. İdarelerin merkezde toplanması ve tevhidi keyfiyeti yeni vekâlet 
için bilhassa merkeze celbolunaeak memurlar için harcırah ve merkezde isticar olunacak bina
lar için icar bedeli gibi iki nevi masraf ihtiyarını icap edip bu iki kısım masrafın muhte
lif İnhisar bütçelerinde tertibi mahsuslarında kâfi tahsisat bulunmamak ihtimaline karşı yine 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelat Müdürlüğü 
Sayı 6/4427 
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mezk^^Jpe -e ' i ^^ t ^ l e l ' I ^ İ^ ı diğer masraf tertiplerinde bulunacak karşılıklarla kapatılması 
için ^aJİLi&JbiLj^ icrası keyfiyetinin icra Vekilleri Heyeti kararile cevazına 
müsaade istihsali lüzumlu bulunmuştur. Merbut kanun lâyihası bu esas dairesinde tanzim edil-

ü§uhûbym mumu ^¥üûmmd -> -* 

mh vntsmlunoü Ui^gP^ffĞT^} 
Bütçe encümeni' 

M. No. 37 
Esas No. 1/217 

•A ; •«£-•? 
\T-. 

t. 

; V 
r t s: 

28 -±Ü- 1931 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan kanuna müzeyyel ve Gümrükler bütçe
sine tahsisatı. fevkalâde ilâvesine dair olup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası tetkik 
ve müzakere olundu. 

Hükümetçe dermeyan olunan esbabı mucibeye encümenimizce de iştirak olunarak kantin lâyi'Ha-
sı bazı tadilâtla kabul olunmuştur. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
77. Fehmi 

Âza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Reis vekili 
İstanbul 

Ali Rantı 

Âza 
Kırklareli 
M. Nakit 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Âza 
Kırklareli 

Şevkti 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Âza 
Sivas 

M. Remzi 

Âza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Âza 
Çorum 
Mustafa 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanuna müzeyyel ve 
Gümrükler bütçesine tahsisatı fevkalâde ilâvesine 

dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 1452 numaralı ve 24 - V -
1929 tarihli Devlet memurları maaşatının tevhit ve 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanuna müzeyyel 

ve gümrükler bütçesine tahsisatı fevkalâde 
ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka-

teadülü kanununa merbut 2 numaralı cetvelin güm- nuna merbut ( 2 ) numaralı cetvelin gümrükler 
rükler kısmına işbu kanuna bağlı 1 numaralı cetvelde kısmına işbu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde 
derece, adet, unvan ve miktar maaşları ve bu teşki- derec, adet, unvan ve miktarı maaşları ye bu 
lât ilâve olunmuştur. Bunların maaşları 261 inci, teşkilât ilâve olunmuştur. Bunların maaşları 261 
fasla mevzu tahsisat tasarruf atından tesviye olu-. inci fasla mevzu tahsisat tasarruf atından tesviye 
nur. olunur. 

İKİNCİ MADDE — Gümrükler umum müdür- MADDE 2 — Gümrükler umum müdürlüğü 
lüğü 1931 bütçesinde merbut iki numaralı cetvel- 1931 bütçesinde merbut (2) numaralı cetvelde 
de yazılı yeniden açılacak fasıllara 9 350 lira tah-! yazılı yeniden açılacak fasıllara 9 350 lira tahsi-
sisatı fevkalâde ilâve olunmuştur. sat ilâve olunmuştur. 
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rı îcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak teşki
lâtın 1931 malî senesi z tatbikma mezuni-: 
yet verilmiştir. Bu bütçelerin" masraf tertiplerin
den bedeli icar ve harcırah tertiplerine lüzum ve 
zaruret görülen mebaliğin Jcra Vekilleri Heyeti 
kararile nakli caizdir. , 

DÖRDÜNCÜ MADDE 
rihinden muteberdir. 

Bu kanun nesri ta-

BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanuniin-f»hkâmılM 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
İsmet • 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Esat 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. îk. V. 
Hilmi ,; Mı Şeref 

M. M. V. 
Zekâi 
Ma: V. 

M. Abdülhalik 
S, ÎVM. V. 

Dr. Refik 

MADDE 3 — İnhisarlar 
ücret tertiplerinden gösterilecek 

bütçeleri maaş ve 
tasar ruf at kar-

ÜÇÜNCÜ MADDE — Gümrük ye inhisarlar 
bütçeleri maaş ve ücret tertiplerinden gösterilecek 
tasarruf at karşılık ittihaz olunmak.f3S'<Sft<ei'iÜıo&^te^^jK^-Sttih6,^ olunmak üzere kadroları İcra Vekilleri 

Heyetince tasdik olunacak teşkilâtın 1931 malî 
senesi zarfında tatbikma mezuniyet verilmiştir. 

' Bu bütçelerin masraf tertiplerinden bedeli 
icar ve harcırah, tertiplerine otuz bin liraya kadar 
.münakale icfasınl,., îcra Vekilleri Heyeti karar 
verebilir; ' 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

^;Vİ*MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Hükümetin teklifine merbut 

( 1 ) NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi 

2 . Müsteşar . 
7 Hususî kalem müdürü 

12 Kâtip (şifre memuru) 

Adet 

1 
1 
1 

Maaş 
Lira 

. 125 
55 
25 

( 2 ) NUMARALI CETVEL 

V. 

2(>0 

289 

M. 

1 
2 
3 

Muhassasatm nevi 

Müceddeden açılacak vekil 
«atı 

Vekâlet otomobili masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İsletme 

tahsi-

Lira 

2 000 

6 000 
100 

1 250 

Fasıl yekûnu 9 350 
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Bütçe encümeninin tadiline merbut 

( 1 ) NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi Adet 

2 Müsteşar 1 
7 Hususî kalem müdürü 1 

12 Kâtip (şifre memuru) 1 

Fasıl M. 

260 

289 
1 
2 
3 

( 2 ) NUMARALI CETVEL 

Muhassasatm nevi 

Vekil tahsisatı 

Vekâlet otomobili masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 





Sıra No 4 5 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna müzeyyel ve İktisat vekâleti 1931 senesi bütçesine 
fevkalâde tahsisat konulmasına dair 1/218 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvckâleet 

Muamelât müdürlüğü ' 28 • XII -1931 
Sayı: 6/4426 • • 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna ııitizeyyel ve 
İktisat vekâleti bütçesine tahsisatı fevkalâde ilâvesine dair hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 28/12/931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyrulnıasnıı rica ederini efendim 
Başvekil 

• îsmet 

Esbabı mucibe 

Yeniden teşkil edilecek Ziraat vekâletinin malî sene nihayetine kadar vekil tahsisatı olarak hesap 
edilen 2 000 lira ile vekâlet otomobili mubayaa, tamir ve işletme masarifi olarak 5 aylık 7 350 
lira ki ceman 9 350 liralık tahsisatı fevkalâde ilâvesi zarureti hasıl olmuş ve kanuna merbut 3 
numaralı ' cetvel bu maksatla tanzim edilmiştir. ' < 

Gerek İktisat ve gerek Ziraat vekâletinin 1931 malî senesi nihayetine kadar yapacakları hizmet,-
ler 1931 İktisat vekâleti bütçesi tahsisatı dahilin-de ifa edilecek ve bu tahsisatın iki vekâlet arasın
da sureti tevzi ve istimali İcra Vekilleri Heyetiııeait olacaktır. 

Teşkilâtın Ziraat ve İktisat vekâleti namile ikiye ayrılması dolayısile teadül kanununda mem-
zucen görülen teşkilât kadroları her iki vekâletin göreceği işler itibarile merbut (1) numaralt cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvel haddi zatinde teadül kanununa merbut (2) numaralı cetvelin İk
tisat vekâleti kadrosunda muharrer memuriyetler olup üzerinde ayrıca maaş zammı veya ihdası gi
bi tadilât yapılmış değildir. Şu kadar ki bu tefrik dolayısile ihdası zarureti görülen bazı memu
riyetler ve teşkilât için ayrıca bir cetvel tanzim edilerek kanuna (2) numaralı cetvel unvanile 
raptedilmiştir. Bu cetvelle yapılan ilâveler dolayısile bütçeye ayrıca tahsisat ilâve edilmiyecek 
bunların muhassasatı İktisat vekâleti 1931 bütçesinin 622 inci faslına mevzu, tahsisat tasarrufatm-
dan temin edilecektir, 
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T. B M. M. 
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Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü-hakkındaki. 1452 nunıarak kamına müzeyyel ve 
İktisat vekâleti bütçesine tahsisatı fevkalâde ilâvesine dair olup encümenimize havale bııyurulan 
kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin bu husustaki esbabı mucibesine encümenimizcc de iştirak edilmiş ve lâyiha da bazı 
tadilâtla kabul olunmuştur. 

Muaddel lâyihayi Umumî heyetin tasvibine arzederiz. 

Reis Reis vekili M. M. Kâtip Aza Âza 
(îümüşane İstanbul Konya Tokat Aksaray Çorum 
//. Fehmi Ali Hamı K. Zaim Süreyya A. Süreyya Mustafa 

Âza Âza Âza 
Kayseri Kırklareli Kırklareli 

A. Hilmi M. Nakit Şevket 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanuna müzeyyel ve 
iktisat vekâleti bütçesine tahsisatı fevkalâde ilâ

vesine dair kanun 

'BİRİNCİ MADDE — 1452 numaralı ve 24/ 
(i/1929 tarihli Devlet memurları maaşatının tevhit 
ve teadülü kanununa merbut 2 numaralı cetvel
de İktisat vekâleti unvanı altındaki kadrolar 
işbu kanuna bağlı bir numaralı cetvelde göste-
ridiği üzere İktisat ve Ziraat vekâletleri ola
rak ikiye ayrılmış ve 2 numaralı cetvelde de
rece, adet, unvan, miktarı maaşları yazılı teş
kilât ilâve olunmuştur. İlâve edilen bu teşki
lâtın maaşları 622 inci fasla mevzu tahsisat 
tasarruf atından tesviye olunur. 

İKİNCİ MADDE — 1931 İktisat vekâleti büt
çesi bakiyei muhassasatı malî senenin nihayetine 
kadar bu iki vekâletçe istimal edilip kayıtları 
tevhiden cereyan eder. Her iki vekâletin istimal 
edeceği tahsisat İcra Vekilleri Heyetince tayin 
olunur. 

. BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

\ Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1152 numaralı kanıma müzeyyel 

ve iktisat vekâleti bütçesine tahsisat ilâvesine 
dair kanun lâyihası 

| MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nuna merbut (2) numaralı cetvel ile 1931 senesi 
(D) cetvelinin İktisat vekâleti unvanı altındaki 
kısmına işbu kanuna bağlı (.1) numaralı cetvelde 
derece, adet, unvan ve miktarı maaş ve ücretleri 
yazılı teşkilât ilâve olunmuştur. İlâve edilen bu 
teşkilâtın maaş ve ücretleri 622 ve 623 üncü fa
sıllara mevzu tahsisat tasarrufatından tesviye 
olunur. 

MADDE 2 — İktisat vekâletinin 1931 senesi 
bütçesi bakiyei muhassasatı İcra Vekilleri Heyeti 
kararile iki vekâletçe istimal edilmek üzere tefrik 
edilir. Ancak malî sene nihayetine kadar bu iki 
vekâletçe istimal edilecek tahsisat kayitleri bir
likte cereyan eder. 
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ÜÇÜNCÜ MADDE — 1931 senesi iktisat vekâ
leti bütçesine işbu kanuna bağlı 3 numaralı cet
velde yazılı fasıl ve maddelere (9 350) lira tah
sisatı fevkalâde ilâve okutmuştur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu, kanun neşri tari 
hinden muteberdir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun ahkâmını ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mı. V. 
Esat 

Na, 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 
V. îk. V. 

Hilmi M. Şeref 

28/Xll/1931 
M. M. V. 

Zekâi 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
S. î. M. V. 

Dr. Refik 

, r M^DDE(. 3 — Devlet memurları nıaaşatının 
tevhit ye teadülü hakkındaki kanuna merbut (2) 

lMlitfâFfo,k 'cetvelde İktisat vekâleti unvanı altın
daki kadrolar İcra Vekilleri Heyeti kararile iki 
vekâlete tefrik ve bunun bir cetveli Büyük Millet 
M*e*elisin#takdim olunur.'" . 

MADDE 4 — 1931 senesi İktisat vekâleti büt
çelinin işbu kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde 
yazılı fasıl. ve. -maddelerine 9 350 lira tahsisat 
ilâve olunmuştur. -; 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

icraya 
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Hükümetin teklifine merbut 

(1) NUMARALI CETVEL 

Maaş 
Derece Memuriyetin nevi Adet Lira 

Ziraat vekâleti 

Hususî kalem: 
7 Müdür 

12 Kâtip (şifre memuru) 
Hukuk müşavirliği: 

5 Hukuk müşaviri 
12 Tetkik memuru 
15 Kâtip 

Evrak müdürlüğü: 
9 Müdür 

15 Kâtip 
Zat işleri müdürlüğü: 

7 Müdür 
14 Kâtip 

İktisat vekâleti 

Neşriyat - İstatistik, propaganda müdürlüğü: 
7 Müdür 1 55 

10 Mümeyyiz 1 35 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

55 
25 

80 
25 
17,5 

40 
17,5 

55 
20 

V. 

621 

632 

M. 

1 
2 
a 

(2) NUMARALI CETVEL 

Nevi muhassasat 

Vekil tahsisatı 

Vekâlet otomobili masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Lira 

2 000 

6 000 
100 

1 250 

Fasıl yekûnu 7 350 
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Bütçe encümeninin tadiline merbut 

(1) NUMARALI CETVEL 

Maaş 
Derece Memuriyetin nevi Adet Lira 

Ziraat vekâleti hususî kalem 
7 Müdür 1 55 

12 Kâtip (şifre memuru) 1 25 

Hukuk müşavirliği 
5 Hukuk müşaviri 1 80 

12 Tetkik memuru 1 25 
15 Kâtip İ 17,5 

#at işleri müdürlüğü 
7 Müdür 1 55 

193i nenesi bütçesinin (D) cetveline ilâve 
Ücret 
Lirfl 

Müşavir avukat 1 175 
Hademe 1 30 

İktisat vekâleti 

7 Neşriyat ve istatistik müdürü 
10 » » mümeyyizi 
15 » * Kâtibi 
12 Levazım memuru 

1931 senesi bütçesinin (D) cetveline ilâve 
Ücret 
Lira 

1 
1 
1 
1 

Maaş 
Lira 

55 
35 
17,5 
25 

Daktilo 2 60 
Hademe 2 30 

(2) NUMARALI CETVEL 

F. 

621 
632 

M. 

1 
2 
3 

Muhassasatm nevi 

Vekil tahsisat 
Vekâlet otomobili masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 
Yekûn 

Lira 

2 000 

6 000 
100 

1 250 
7S50 

TÜT 





Sıra No 35 e ilâve 
22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı kanuna müzeyyel 

1/186 numaralı kanun lâyihası ve İktisat encümeni 
mazbatası 

İktisat encümeni mazbatası 

T. 11 M. M. 
İktisat encümeni 38 - X / / - İİ)3İ 

Karar No. 13 
Esas No. 1/186 

Yüksek Reisliğe 

22 temmuz 1031 tarih ve 1873 numaralı kanuna müzeyyel kamın lâyihasının birinci ve ikinci 
maddelerinin tadili hakkında Trabzon mebusu Itaif ve Bayazıt mebusu İhsan Beyler tarafından 
Meclisi Âliye arzolunup ta encümenimize havale buyurulan takrirler tetkik ve müzakere edildi. 

Her iki takrir sahibinin Meclisi Âlideki mütaleıtı encümenimizce de varit görülerek mezkûr mad* 
delerde teklif veçhile tadilât icrasına karar verilmiştir. Yüksek riyasete arzolunur. 

Ik. En. reisi 

M. Rahmi 

Âza 
Edirne 
Faıjık A. 

M. M. 
Mardin 

Ali Rıza 

Âza 
Konya 
Ham di 

Kâ. 

Âza 
Ankara 

Eşref 

Âza 
Aydın 
Fuat 

Âza 
Aksaray 

Yaşar 

Âza 
Afyon 

İzzet 

Âza 
Cjümüşane 

Edip Servet 

Âza 
Bursa 

Hasım Ferit 

Âza 
Maraş 
Nuri 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Madde 1 — Memleket dahil ve haricinde toptan fiatın tereffüünü icap ettirecek bir sebep 
yokken 1873 numaralı kanunun ikinci maddesinin verdiği salâhiyete binaen Hükümetçe ittihaz 
edilen tedabiri istismar suretile eşyanın cari toptan ve perakende fiatlarına zam yapanlar veya 
muameleleri ile eşya fiatınm yükselmesine sebep olanlar bir aydan bir seneye kadar hapis ve on 
bin liraya kadar ağır para cezasile cazalandırılırlar. 

Şukadar ki para cezası yapılan zamdan temin edilen karın beş mislinden aşağı olamaz. 

Madde 2 — Bu suçtan dolayı gerek halk ve »erek İktisat vekâletinin ticaret veya iktisat 
müdür veyahut müfettişleri tarafından şikâyet ve ihbar vukuunda cumhuriyet müddei umumisi 
işi mahallin en büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği idare şubeleri âmirlerinden biri
nin riyasetinde belediye encümeni daimesince belediye azası meyanından ve ticaret odaları ta
rafından ve azalan arasından müntehap ve muhal lef birer zattau müteşekkil bir heyete havale 
eder. Ticaret odaları bulunmıyan yerlerde azanın Mdside belediyeden alınır. 

Bu heyet hâdisede birinci maddedeki şerait dairesinde cari fiata zam yapıldığına karar verirse 
cumhuriyet müddei umumisi keyfiyeti mahkemeye şevke mecburdur. 
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Heyet aksine karar verirse cumhuriyet müddei umumisi işi mahkemeye sevkedip etmemekte 

muhayyerdir. 
Heyet kararını işin tevdiinden nihayet 3 gün zarfında neticelendirmeğe mecburdur. Bu he

yetin .icap ,eden yerlerde taaddüdü caizdir. Bu suça ait takipte ceza muhakemeleri usulü kanununun 
maddesinin 8 numaralı bendi hükmü mahfuzdur. 


